
Caio Dellano Nunes da Silva
Brasileiro,  anos, , 1 Filho

CPF  (BR) 832.029.192-53 

Rua 2 de Junho Travessa J, Número 01 Águas Brancas 67033-160

bladellano@gmail.com

(91) 3263-3492/ 9 8265-0277

http://flickr.com/photos/88268106@N05/

http://www.fireflypa.com

LinkedIn

 https://www.linkedin.com/in/bladellano

Facebook

Objetivo
Ascensão na minha carreira com total eficiência evoluindo, a cada dia e mostrar a minha competência

no que eu faço de melhor dentro da organização.

Resumo profissional
Cursei até o 6º semestre na Faculdade FEAPA, no curso de Comunicação Social - Publicidade e

Propaganda. 

Faculdade Maurício de Nassau. Já desenvolvi e trabalhei em vários projetos de web para empresas de

médio à grande porte no Estado do Pará. 

Habilidades nas relações inter-pessoais, capacidade de liderança, habilidades de negociação e

comunicação, adaptabilidade à novas funções e novos ambientes, coragem e determinação para

alcançar os objetivos e cumprir metas.

Formação
Escolaridade

Graduação
Bacharel em Sistema de Informação

Formação Superior

Habilitação: CHN A e B

Recentemente graduado em Sistemas de Informação pela 

https://www.facebook.com/caio.nunes.7374

Portifólio:

Site:

34 Casado

Ananindeua -  Pará - Brasil

mailto:bladellano@gmail.com
http://flickr.com/photos/88268106@N05/
http://www.fireflypa.com
https://www.linkedin.com/in/bladellano
https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1421832621203145/


Idioma Leitura Escrita Conversação

Inglês:          

Histórico profissional

Técnico em Informática Remoto desde Novembro/2017
Suporte técnico de informática, atendimento remoto para todo Tribunal de Justiça do Pará.

Faculdade Dínamo Educação
Designer Gráfico e Web desde Junho/2017

Desenvolvimento de artes gráficas para instituição e suporte ao portal e sistemas.

MaxxCard - Administradora de Cartões
Técnico de Suporte ao Usuário - de Junho/2014 a Fevereiro/2016

Atualização e manutenção no portal da instituição, atendimento ao usuário, instalação de maquinas de

cartão e suporte ao usuário.

Sistema Educacional Sophos
Designer Gráfico e Web - de Junho/2009 a Fevereiro/2014

Inicialmente prestava manutenção e prevenção aos microcomputadores da escola, posteriormente

responsável pelo desenvolvimento de artes gráficas para instituição e suporte ao portal e sistemas.

Esmac - Escola Superior Madre Celeste
Designer Gráfico e Web - de Outubro/2009 a Julho/2013

Desenvolvimento de artes gráficas para instituição e suporte ao portal e sistemas. Responsável pelo

desenvolvimento e manutenção do SISTEMA DE PROCESSO SELETIVO para faculdades.

Fibra - Faculdade Brasil Amazonia
Designer Gráfico e Web - de Junho/2007 a Junho/2009

Desenvolvimento de artes gráficas para instituição e suporte ao portal e sistemas. Manutenção e

prevenção de microcomputadores.

Educa - Pós-Graduação
Designer Gráfico e Web - de Junho/2007 a Junho/2008

Desenvolvimento de artes gráficas para instituição e suporte ao portal e sistemas.

* Em novembro de 2018 desenvolvi uma aplicação para dar apoio aos técnicos de suporte de interior para 

 seguida gerando um pdf para anexar ao chamado SDM. http://seven.montreal.com.br/WebReport/
registrar as atividades desenvolvidas nas comarcas através de um formulário dinâmico,  registrando e em

Analista de Desenvolvimento Junior desde Fevereiro/2019
Atualmente desenvolvo, analiso, atualizo, projeto e implemento em três legados da Seduc/PA, 
aplicando melhorias e soluções aos sistemas. Trabalho com a HTML, linguagem PHP, JAVASCRIPT em 
especial jQuery, CSS, Postgresql, Programa de Versionamento Tortoise Svn, Zend Framework, 
Laravel (iniciando) entre outras tecnologias.

Montreal Informática/TJ-PA

Montreal Informática/Seduc-PA



Outros objetivos
Região de interesse
Aceita viajar pela empresa.

Aceita considerar propostas de outras regiões.

Informações complementares

- Treinamento TOTVS Educacional - RM
 * Acordo 
 * Admissão de Alunos 
 * Alunos
 * Confirmação de Matrícula por Pagamento
 * Enturmação
 * Estrutura Curricular
 * Estrutura de Oferta
 * Formaçã de Preço
 * Professor
 * Rematrícula

- Cursei até 6º semestre de Publicidade e Propaganda - Feapa
- Bacharel em Sistema de Informação - Maurício de Nassau
- TI Exames - ETIL Foudantion V3 - Fundamentos em Gerenciamento de Serviços de TI - 24 horas
- Fundamentos de Lógica de Programação - 15 horas - Fundação Bradesco
- Certificado de Conclusão - Curso Completo de PHP  - 33 horas
- Fundamentos - Atendimento ao Público - 10 horas - Fundação Bradesco
- Fundamentos - Python - 2,5 horas

- CorelDraw
- Photoshop
- PHP
- Codigniter
- SQL
- Boostrap
- HTML5
- CSS
- jQuery

Domínio:

Cursos Complementas:

- Livro: Desenvolvendo um Sistema Web com PHP do Começo ao FIM - com MySql, Html5 e Boostrap Framwork
- Livro: Programando em PHP - Integração com MySql - Fábio Burch/2ª Edição

Cursos em Andamento:

- Curso Webmaster Front-End Completo 2.0 - Dankicode
- Livro: Aprendendo Laravel - O framework PHP dos artesãos da web


